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 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 النتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.ل
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا
د وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العد

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25املجلة على )
( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة

فوق  ائدة( دينار عن كل صفحة ز 2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين املذكورين

ً
، فضال

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في  لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى
 . موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لدولية للمعلومات )االنترنت(.من املنشور املشاع على الشبكة ا وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، ويحال ته من سالم
 .القبول أو الرد للفحص األخير وترجيح جهة

 ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
  على هديتعين 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها يعلى الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون في بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع علمتقنا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

 للهوية العربية في شعر ما قبل اإلسالم
ً
 الطللية رمزا

 أ.د. مؤيد محمد صالح اليوزبكي * و م.م.محمود عمر محمد سعيد                               
1 - 30 
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107- 136 
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185 - 210 
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                                                 م. إيمان حمادي رجب           أ.                                                                                     

505 – 528 
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 أ.م. نــاديــــة صبــاح محمود الكبابجي                                                               
529 – 552 

 دراسة تحليلية "الحياة االجتماعية العراقية في مرآة الرّحالة األوربيين"
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  –تماعية السمات العامة للشخصية املوصلية من خالل األمثال الشعبية دراسة اج 
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577 – 600 

 واقع املرأة بين العرف االجتماعي والقانون دراسة اجتماعية تحليلية
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601 – 622 

 دراسة ميدانية في مدينة املوصل-التنظيم األسري ودوره في الحد من الطالق

 م.م داليا طارق عبد الفتاح                                                                                
623 – 648 

حات الدكتوراه لكلية القانون في جامعة املوصل تحليل االشارات الببليوغرافية الطرو 

 (2006-2002لألعوام  )

 م. وسن سامي الحديدي             م. رفل نزار عبد القادر الخيرو                            

649- 688 

 لفيس بوك في مكتبة املعهد التقنيعن طريق ا خطة تنفيذ خدمة اإلحاطة الجارية
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689- 708 
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 األلفاظ الدالة على الحيوان

 في آي من القرآن املجيد

 صالح الدين سليم محمد  م.د.
3/1/2018 تأريخ القبول: 22/10/2017 تأريخ التقديم:  

 : المقدمـة

الحمد هلل رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والصالة والسالال  للالن ينييالا      
ن وللالن للاله وصالحنه أيمعالين ومالن  النعه  نإحسالان  لالن الكري  الذي أرسله اهلل رحمة للعالمي

 يو  الدين  . 
لال  الحيالوان لالال  فساليم ومهال  فالي الحيالاة    عال   العالرب نالالحيوان  ع مامالان نال الان ميالذ       

القد    لكويه مصدر رزقه    ووسيلة  اليقله  وكالان للحيالوان رمزيالة وصالورة خاصالة فالي فكالر 
فق ناله وي الر الالن اإليسان الياعلي . وياء اإلسال  فأ لطن أعميالة كنالرى للحيالوان وأمالر نالالره

 عذا العال  ي رة واقعية  ر كز للن أعمي ه في الحياة . 
وركهز نحثيا للن األلفا  الدالة للالن الحيالوان فالي لي مالن القالرلن المييالد مثال(  ييعالق        

الخرطالالو   و حنطال(  و  ألح الاليكنه  و  اخسالالووا  و   ّو  صالعهر   و  الهالالي   و  الالالزيي   و  
ّن نيان دّلة عذه األلفا  وا  هار اس ثمار القرلن األلفا  في  صوير حا( الكافرين .   محاو

واق ضالالالالن العمالالالال(  قسالالالالي  النحالالالالن للالالالالن منحثالالالالين    يالالالالاو( األو(  الحيالالالالوان فالالالالي ال الالالالران       
العرني  وكشف الثايي  دّلة األلفا  المخ الارة    فضالالن لالن مقدمالة وخا مالة ذيكالر فيهالا أعال  

 الالا و وكايالال( ميهيي يالالا وصالالفية  حليليالالة لسالالعييا الالالن اإلحاطالالة ندّلالالة األلفالالا  الدالالالة للالالن الي
 الحيوان ووزل( األلفا  المخ ارة حسب ورودعا في سور القرلن الكري . 

وللوصالالو( الالالن دّلالالة األلفالالا  المخ الالارة ال مالالديا للالالن لالالدد كنيالالر مالالن المعالالاي  ميهالالا         
عالال  و  مقالاييا الل الة 321مهرة الل ة  ّنالن دريالد  ( عال  و  ي175 العين  للفراعيدي  ( 

عالالال  وميمولالالة كنيالالرة مالالن ال فاسالالير ميهالالا    يالالامو النيالالان فالالي  أويالال( 395  ّنالالن فالالارا  ( 
عالالالال  و  الكشالالالاف فالالالي حقالالالا ق لالالالوامخ ال يزيالالال(  للزمخشالالالري  ( 310القالالالرلن  للطنالالالري  ( 

                                                 

  لموصل ./ جامعة االعلوم السياسيةكلية 
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لك الب الل ويالة وك الب عال  فضالالن لالن ا651عال  و  اليامو ألحكا  القرلن  للقرطني  ( 538
 للو  القرلن . 

 المبحث األول                                     

 الحيوان في التراث العربي

اع   العرب نالحيوان اع ماما نال ان ميذ القد  ؛ لكون الحيوان مصدر رزقه  ووسيلة       
  وسكيا ه    يقله  ؛ لذلك أكثروا الحدين ليه   فوصفوا يسومه وطناله   وحركا ه 

وأمراضه   ح ن أيه  كايوا يسمون أنياءع  نأسماء الحيوان   كالكلب والذ ب والحمار 
وثعلنة وليرعا " والعرب  يهما  سمن نكلب   وحمار   وحير   ويع(   وحي لة   وقرد   
للن ال فاو( نذلك . وكان الري(  ذا ولد له ذكر خرج ي عرخ لزير الطير والفأ(   فإن 

يان يقو( حيران   أو رأى حيران سمهن انيه نه و فاء( نه الشدة والصالنة   والنقاء سمو ايسا
و ايسايان يقو( ذ ب أو رأى ذ نان   أو( فيه والصنر وأيه يحطه  ما لقن   وكذلك  ن سم

ن كان حماران  أو( فيه طو الفطية والخبه والكسب  ... "( العمر والوقاحة والقوة والَيلد  وا 

 1   . 
وكان ل لك الحيوايا( في شعر الشعراء الياعلين يصيب كنير   ن( أن نعضه        

وصفها وصفان دقيقان وذكر رحال ها ولزوا ها وحركا ها وسكيا ها وكرهعا وفرهعا . ويرى عذا 
 في شعر أصحاب المعلقا( . 

و هر( صورة الياقة نشك( واضم في المعلقا(   فمثالن امرو القيا كان ي ناعن       
 .   2 س  ياق ه وشد ها وما اك يزعا من لح  وشح  ني

والياقة لدى شعراء الياعلية لها صور ر يسة   ياقة للسفر وحم( اّثقا( وياقة سا نة       
وياقة لقرى الضيف ووصف طرفة نن العند سرلة ياق ه وقو ها وضخام ها وحيوي ها 

 .   3 ويشاطها في صور فيية موثرة 

                                                 

محمد عارون   دار احياء  عال     حقيق   لند السال 255أنو لثمان نن نحر   الياح     (  الحيوان  1 
 .  214/  1     2010 -عال 1431ال ران العرني   

 .  27     2004  شرح لند الرحمن المصطاوي   دار المعرفة   نيرو(   ديوان أمرو القيايي ر      2 
 ديوان طرفة نن العند   شرح و قدي  مهدي محمد ياصر الدين   دار الك ب العلمية   نيرو(  يي ر     3 

2002    30  . 
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  وكذلك لي رة نن   1 ن حلزهة قوة ياق ه وصالن ها و ناعن نصفا ها وذكر الحارن ن      
وياء  صوير الخي(  صويران   2 الشداد ذكر يشاط ياق ه وشنهه سرل ها نسرلة ذكر اليعا  

دقيقان من حين السرلة والذكاء ومشاركة الفرسان في الحروب واإللارا(   فشنهوا الخي( 
 للن الفريسة ونالثعلب لدعا ه ومكره.  في سرل ها نالطير ونالذ ب في وثنه

ّن ي رة واقعية        وياء اّسال  دين الحق ودين الرفق في ر الن لال  الحيوان  يما
وألطن الحيوان أعمية كنرى وأمر نالرهفق نه ولدهه سننا من أسناب اس نقاء الحياة ؛ 

لحيوايا( وفيما يأ ي ألعمي ه ويفعه لإليسان   وذكر القرلن المييد أسماء العديد من ا
 يدو( نأسماء الحيوان في القرلن . 

 الجدول يبين أسماء الحيوان وعدد ورودها في القرآن
 السورة واآلية عدد الورود اسم الحيوان

 17  ال اشية    144األيعا     2 اإلن(
الشعراء    59  اإلسراء    64  عود    77و  73األلراف    7 ياقة –الياقة 

 13  الشما    27مر     الق 155
 40األلراف    1 اليم( 

 –النقر  –نقرة 
 نقرا( 

و  144  األيعا     71و  70و  69و  68و  67النقرة    9
  46و  43  يوسف    146

 –ليالن  –العي( 
 لي( 

  األلراف    153  اليساء    93و  92و  54و  51النقرة    10
 26يا(   الذار  88  طه    69  عود    152و  148

 143األيعا     1 الضأن 
 24و  23ص    2 يعايه –يعية 

 143األيعا     1 المعز
 1الفي(    1 الفي( 
 166  األلراف    60  الما دة    65النقرة    3 القردة
 –الخيزير 

 الخيازير  
  األيعا     115 اليح(    60و  3  الما دة    173النقرة    5

145 
 8ح(  الي 1 الن ا( 

                                                 

 .   22 – 21    1991  ديوان الحارن نن حلزة   حقيق أمي( نديو يعقوب  دار الك اب العرني    يي ر1 
 .   162 – 161   1992  شرح ديوان لي رة لل نريزي   حقيق  مييد طرهاد  دار الك اب العرني    يي ر2 
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الحمير  –حمارك 
 حمر  –

  المدثر  9  لقمان  8  اليح(    5  اليمعة    259النقرة    5
  50  

  22و  18  الكهف    176األلراف    3 الكلب 
 17و  14و  13يوسف     3 الذ ب

حي ان  –الحو( 
النحر  –صيد  –
 اللح  الطري  –

 
7 

  األلراف 48  القل     142  الصافا(    63و 61الكهف  
  96  الما دة    163  

 133األلراف    1 الضفادع 
 68اليح(    1 اليح( 
 18اليم(    1 اليم( 

  41العيكنو(    1 العيكنو( 
 7و القمر    133األلراف    2 اليراد 

  26النقرة    1 النعوضة 
  73الحو    1 الذناب 
 4القارلة    1 الفراش 
 133األلراف    1 القم( 
  20طه    1 حية

 32  الشعراء    107األلراف    2 ثعنان 
 20اليم(    1 الهدعد
 80  طه    160  األلراف    57النقرة    3 السلوى 
 31الما دة    1 ال راب 

وذكر القرلن المييد أسماء دالة للن الياقة  النحيرة     السا نة     الوصيلة          
 –وذكر أسماء دالة للن ميمولة معيية من الحيوايا(  األيعا    الحا      الضامر  .

دواب  الدالة للن ك( ما يدبه للن األرخ   وكذلك أسماء  –اليع   وذكر ايضان  الدهانة 
طا ران  وذكر األسماء الدالة للن ذوا( النيرثن  –طيران  –دالة للن ذوا( اليياح  الطير 
 للن ذوا( الحافر   العاديا( واليياد   .   السهنو والقسورة   واألسماء الدالة

وأطلق سنحايه و عالن أسماء نعخ أصياف الحيوان للن نعخ السور الشريفة         
 سورة النقرة   األيعا    اليح(   اليم(   العيكنو(   العاديا(   الفي( . 
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 ٿ  ٹ        ٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وقس  القرلن المييد الحيوايا( قا(  عالالن         

ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ       ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڄٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ

 .  ]45اليور   [  چ
 – ن شاء اهلل  –وذكر  القرلن ألفا ا دالة للن الحيوان سيذكرعا في المنحن الثايي       

ال أم( في حيا ه ؛ ألن والقرلن يدلو الن  وييه الي ر الن الحيوان وال فكر في خلقه و 
الحيوان لية من ليا( اهلل . نإسلوب نيايي معيز أضفن للن عذه الكا يا( المي زلة من 
الطنيعة معاٍن سامية لميقة ال أثير   وقد ألنا القرلن المييد ألفا  الحيوان لنوسان يديدان 

يا مرلاة ل  يكن مويودان لدى العرب من قن( ال ماده للن الخطاب اّيسايي العا  ول
للعرب فقط  ن( موافقة للييا النشري في صور فيية م يولة من خال( اس يطاق اللف  

 نما فيه مو اّك فاء ناللمحة الدالة   إلداء ال رخ الدييي . 
الن الرفق نالحيوان  ()وأما في الحدين الينوي الشريف   فقد دلا الرسو(       

 ولدان من يعذنه أو يحنسه دون  طعا  نعذاب وضرورة  طعامه وحماي ه من  ل  اإليسان م
      نه اهلل رفيق يحب الرهفق في األمر  ()يهي  ؛ ألن الرفق مندأ  سالمي ل ي  قا( 

. فإذا كاي( ي رة لير المسلمين الن الحيوان ي رة أخالقية وقوالد  يسايية فإن   1 كله   
ا لها و ر ب لليها الثواب لفاللها ي رة المسلمين ي رة  شريعية لها خلفية فقهية  ي   مس

والعقاب لمخالفها واس فاد الفقهاء مما ورد في السية الشريفة ونيوا لليه اس ي ايا ه  الفقهية 
ّو يكاد يخلو ناب من أنواب الفقه اّسالمي من ذكر أحكا  الحيوان  ناب الطهارة  و 

األضحية  و  ناب   ناب اليياسة  و  ناب زكاة الحيوان  و  ناب الهدي  و  ناب
 الحدود  و  ناب الييايا(  و  ناب اإليازة  و  ناب األطعمة  و  ناب المسانقة  . 

ونعد  طور الحياة ألف للماء العرنية مولفا( لديدة  ياول( حق( الحيوان وقدهموا       
ميمولة ّ يس هان نها من رسا ( وك ب يعل( من الحيوان مادة وموضولان لها ويمكن 

  -للن اليحو اآل ي  حصرعا 

                                                 

   1981   5لنيان   ج –عال    نيرو( 256 ( اّما  انو لند اهلل محمد نن اسمالي( النخاري       1 
     .22ناب اّس  ذان  
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ك ب  الَفرق  نحث(  حديد ما خالف فيه  سمية يوارح اإليسان  سمية يوارح ذوا(  -1
 األرنو من النها   والطير . 

 رسا ( ومولفا(  ياول( يوع واحد من أيواع الحيوان .  -2
 مولفا(  ياو( أصحانها طنا و الحيوان وسلوكه .  -3
  مولفا( وك ب  حدث( لن الحيوان نصفة لامة . -4
 ك ب في الشرع  حدث( فيها أصحانها لن الحال( والحرا  في أك( الحيوان .  -5
 ومولفا(  ياول( لرا ب المخلوقا( من الحيوان .  -6

ومن يملة المولفا( ك ب  الفرق  و عد ك ب الفرق من أقد  ما وص( الييا من       
ب الفرق   رسا ( ل وية درس( أسماء ألضاء اإليسان وما يقانلها ليد الحيوان   وك 

 255عال    والفرق السيس ايي  ( 216عال  والفرق لألصمعي  ( 210الفرق لقطرب  ( 
عال    والفرق لثان( نن أني ثان( من للماء القرن الرانو 395عال    والفرق إلنن فارا  ( 

 الهيري . 
وكذلك لالي( الصفا(   أصوا( الحيوان   وأسماء اليمالا(   واأللفا  الم علقة       

دة نا . وكاي( عذه الك ب أيموذيان لمعيما( معايي الموضولا(   ذ ايها   1 لحم( والّو
 الحير األساسي الذي نيي لليه فيما نعد معيما( المعايي الضخمة .  

 وقس  أصحاب ك ب الفرق الحيوايا( الن اقسا  لدهة        
 ذوا( الخيفه  -
 ذوا( ال هلف  -
 ذوا( الحافر  -
 ذوا( النرثن  -

                                                 

عال     حقيق   خلي( 210أنو للي محمد نن المس يير نن أحمد المعروف نقطرب  (     يي ر   الفرق 1 
أنو حا     الفرق  16  الفرق لألصمعي     12   1987 نراعي  العطية   موسسة الرسالة   نيرو(   

  الفرق  20   1986عال     حقيق   حا   صالم الضامن  الميمو العلمي العراقي   255 ( السيس ايي   
عال     حقيق   رمضان لند ال واب   مك نة الخاييي   395انو الحسين أحمد نن زكريا   انن فارا    ( 

ي      حقيق ثان( نن أني ثان(    وفي نعد القرن الثالن الهير   الفرق  15   1982 -عال 1402القاعرة   
 .   18/  1   1988  حا   صالم الضامن   موسسة الرسالة   نيرو(   
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 اح ذوا( اليي -
 خشاش األرخ  -
مع مدين في ذلك للن الملمم المميز في ك( يوع   ويلح  أن أصحاب عذه الك ب       

  ياولوا الحيوايا( النرية فقط   ورنما كاي( للني ة أثر في ذلك . 
ومن الك ب ال ي  ياول( يوع واحد من أيواع الحيوان ك اب  اإلن(  وك اب  الخي(        

عال  . و ياو( في ك اب اإلن( مما يذكر نه لزارة اإلن( 216ي  ( وك اب  الشاء  لألصمع
 .   1   وأسماء اإلن(   وأدواء اإلن(   وسير اإلن(   والوان وأ ماء اإلن( 

وفي ك اب الخي(  ياو( حم( الخي( وي ايها   وأسيان الخي(   وخلق الخي(       
ياو( حم( ال ي  وأسماء وفي ك اب الشاء    2 ووصف ألضاءعا وما يس حب من الخي( 

دعا ويعو ها من قن( ألنايها وضرع الشاة ويعو ها من قن( امراضها   .   3 أّو
ومن الك ب ال ي  ياول( يوع واحد من أيواع الحيوان ك اب  الن ا(  للياح   (       
عال   ياو( فيه ولو اإلشراف نالن ا(   ويوادر الن ا( وطناله واإلي فاع نه في النريد 255

 .   4  طرق  لن  أثير الني ة في الحيوان و 
ومن الك ب القيمة ال ي  ياول( موضولا(  خص الحيوان ك اب  ال ريب       

عال  قس  مادة الك اب الن ك ب لدهة ويع( لك( 224المصيف  ألني لنيد نن سال   ( 
ب ك اب أنواب لدهة   ك اب الخي(   ك اب الهوا    ك اب اإلن(   ك اب ال ي    ك ا

 .   5 الوحوش   ك اب السناع 

                                                 

 .   145 – 125    يي ر   اإلن(   1 
 .   32 – 5    يي ر   الخي(   2 
عال     حقيق   صنيم ال ميمي   216أنو سعيد لند الملك نن قريب   األصمعي    (  اءيي ر   الش    3 

 .   45 – 13     1993   مك نة الثقافة الدييية
عال     حقيق   حا   الضامن   دار 255لمر نن نحر نن محنوب   الياح     (     يي ر   الن ا(4 

 .   47 – 21   عال 1418مك نة الهال(   نيرو(   
عال     حقيق   صفوان لديان 224القاس  نن سال    انو لنيد    (      يي ر   ال ريب المصيف5 

 .   319 – 281     2005 -عال 1426ار الفيحاء   دمشق   الداوودي   د
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ومن الك ب المهمة ال ي  ياول( موضولا(  خص الحيوان ك اب  المي خب من       
عال  ر ب ك انه للن األنواب  ياو( في الناب 310لريب كال  العرب  لكراع اليم(  ( 

 الواحد والعشرين الن الناب الرانو والعشرين األسماء المفردة في خلق اإليسان وسا ر
د الحيوان ث   حدن في الناب  الحيوان وما يخرج من الحيوان والذكران من الحيوان وأّو
د ث  في الناب الواحد نعد الم ة ذكر أسماء  الثايي والثالثين لن يعو( الحيوان مو األّو

 .   1 الطير وليره من الحيوان وأسماء دوا ر الفرا وسما( اإلن( 
عال  429اب  فقه الل ة وأسرار العرنية  للثعالني  ( ومن الك ب المهمة أيضان ك       

 ياو( فيه موضولا(  خص الحيوان مث( اسيان الدهواب و يق( أحوالها وذكر ضروب 
الحيوان وايياسها وصفا ها وفحو( اإلن( واوصافها واع   نأوصاف ال ي  و حدن لن 

 .   2 أصوا( اإلن( والخي( والحمار والسناع والطيور والحشرا( 
ومن الك ب المهمة أيضان ال ي  ياول( موضولا(  خص الحيوان نشك( موسو       

عال  قس  مادة الك اب الن ك ب لدة للن لرار 458ك اب  المخصص  ّنن سيده   ( 
عال  وقس  ك( ك اب الن أنواب وقس  األنواب الن 224ما فع( أنو لنيد نن سال   ( 

 ي    ك اب السناع   ك اب الحشرا(   أسفار   ك اب الخي(   ك اب اإلن(   ك اب ال
ك اب الطير   فضالن لن ذكر موضولا(  خص أدوا( لها لالقة مناشرة مو الحيوان 

 .   3 مث( السرج ولّ( الصيد والليا  
وك( ما ذكر من الك ب يزء يسير مما يحويه ال ران العرني من مولفا(  ياول(       

قصص الحيوان وليا ب ولرا ب الحيوان؛ موضولا(  خص الحيوان   فال ران مليء ن
 ذلك ألعمي ه في الحياة .

 

 المبحث الثاني 

 داللة األلفاظ المختارة 

                                                 

 .  69 – 13    يي ر   المي خب من لريب كال  العرب   1 
عال    429لند الملك نن محمد نن  سمالي(   أنو ميصور الثعالني        يي ر   فقه الل ة واسرار العرنية2 

 .   98 – 32     2002 -عال 1422 حقيق   لند الرزاق المهدي    حياء ال ران العرني   
 .    28/  8و   527/  7و  101/  2    يي ر   المخصص   3 
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اهلل سنحايه و عالن خلق اليمادا( والينا ا( والحيوايا( واّيسان   فاليمادا(  خد        
يا(  خد  الينا ا( والحيوايا( واإليسان   والينا ا(  خد  الحيوايا( واّيسان والحيوا

اّيسان   فاإليسان سيد الكون يعله اهلل  عالن خليفة في األرخ قا( اهلل  عالن للمال كالة 
 وكرماله سنحايه قا(    ]30النقرة    [   چ   ڀٻ  پ  پ  پ  پ     چ  

 وطلب ميه اّم ثا( ألوامره ويهيه    فع(   ] 70اّسراء    [  چک  ک        ک  گ    چ
ن الياا من يحد نمطلونا( اإلله الع ي  مو كويه قادران للن  يفيذه . ّ  فع(   لكن م

ويحاو( في عذا المنحن ذكر دّلة اّلفا  المخ ارة وكيفية اس ثمار القرلن المييد عذه 
األلفا  لي هر  ديي مس وى الكافرين الن دويية الحيوان وكأيه يعيش معيشة الحيوان 

أدق اس عما( لفيون الل ة من اس عارة وكياية وليرعا السقي  لنر ال لميم ّ ال صريم في 
المس وحاة من الطنيعة الحيهة الم حركة موافقة للييا النشري   ذلك عو سر الياز اليص 
ن ك( لف  وضو ندقة ليودي يصينه من المعين أقوى وأسمن أداء كوسيلة  القرليي . وا 

نوشا و اسلونية  كمن في رنط  لل رعيب ل حقيق ال ا ية الدييية لنر رنط الم لقي ناليص
  الم لقي نالواقو

(1) 

 )) ينعـق ((

ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ قالالالالالا(  عالالالالالالن         

  1 يعق   يعالق الرالالي نالال ي  يعيقالان صالاح نهالا زيالران  ]171النقرة    [  چڃ  ڃ  چ  چ     

                                                 

نراعي  175أنو لند الرحمن الخلي( نن أحمد الفراعيدي    (      العين1  عال     حقيق   مهدي المخزومي وا 
أنو الحسين أحمد    ميم( الل ة 171/  1    1981 -عال 1403السامرا ي   دار الرشيد لليشر   ن داد   

عال    دراسة و حقيق   زعير لند المحسن السلطان   موسسة الرسالة   395نن زكريا   انن فارا    ( 
عال  458أنو الحسن للي نن  سمالي(   انن سيده  (    المحك  873/  1     1986 -عال 1406نيرو(   

   225/  1     2000 -عال 1421    حقيق   لند الحميد الهيداوي   دار الك ب العلمية   نيرو(  
عال    حقيق   محمد يعي  817ميد الدين أنو طاعر محمد   الفيروز لنادي    ( القاموا المحيط 

 .  926/  1   2005 -عال 1426لنيان    –العرقسوسي   موسسة الرسالة   نيرو( 
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. قالالالالا(   1  ل ي  ييعالالالالق نهالالالالا  ذا صالالالالاح. واليالالالالالق   الصالالالالا م   يقالالالالا(   قالالالالد يعالالالالق الرالالالالالي نالالالالا
      2 األخط(

 ايعق نضأيك يا يرير فإيهما           ميَّ ك يفسيك في الخالِء ضالّ          
" واليالالون والعالالين والقالالاف كلمالالة واحالالدة  الالد( للالالن صالالو(   ويعالالق الرالالالي نالالال ي  ييِعالالق       

 .   3 وييَعق " 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ وقوله  عالالن مثال( ضالرنه اهلل للكالافر       

  مثالال( عالالذا الكالالافر كمثالال( النهيمالالة ال الالي  سالالمو الصالالو( ّو  الالدري مالالا يقالالا( لهالالا   وكالالذلك   چ
 .   4 الكافر يقا( له   ّو يي فو نما يقا( له 

نالالال ي  الميعالالوق نهالالا . نمالالا ّ يسالالمو ميالاله اّ الصالالو(    –سالالنحايه و عالالالن  –شالالنهه        
ومثله  كمث( اليالق والميعوق نه نما ّ يسالمو ؛ ألن سالمعه     مد فالمعين مثلك يا مح

مالالا كالالان يالاليفعه    فكالالايوا فالالي شالالركه  ولالالد  قنالالو( مالالا يسالالمعون نميزلالالة مالالن لالال  يسالالمو والعالالرب 
نه عالذه النهالا    سالمو الصالو( ّو  فهماله   5  قو( لمن يسالمو ّو يعمال( نمالا يسالمو   أصال   وا 

 .   1 كذلك الكافر ّو  ي فو نه ّو  عق( ما يقا( لها   و 
                                                 

عال     حقيق   328اري   ( محمد نن قاس  نن محمد   أنو نكر اّين     الزاعد في معايي كلما( الياا1 
  اج الل ة   الصحاح  179/  1     1992 -عال 1412حا   صالم الضامن   موسسة الرسالة   نيرو(   

   4عال     حقيق   أحمد لند ال فور العطار   ط393وصحاح العرنية   أنو يصر اسمالي( نن حماد    ( 
محمد نن مكر  نن    لسان العرب 1559/  4     1987 -عال 1407لنيان    –دار العل  للماليين   نيرو( 

 .  356/  10   عال 1414   3عال    دار صادر   نيرو(   ط711للي يما( الدين   انن مي ور    ( 
 .  50   1989 -عال 1309ديوان األخط(    حقيق   ايطوان صالحايي   نيرو(       2 
عال     حقيق   لند السال  محمد 395زكريا القزوييي    ( أنو الحسين أحمد نن زكريا   انن      مقاييا الل ة3 

 .   445/  5     1939 -عال 1399عارون   دار الفكر   
عال   حقيق   محمود محمد لندة   دار 211أنو نكر لند الرزاق عما  نن يافو الصيعايي    (       فسير لند الرزاق4 

محمد نن لند الرحمن نن محمد نن  النيان في  فسير القرلن   يامو 301/ 1   عال 1419الك ب العلمية   نيرو(   
   النحر المحيط 308/  3    2004 -عال 1424عال    دار الك ب العلمية   نيرو(   905لند اهلل اإلييي    ( 

عال     حقيق   صدقي محمد يمي(   دار الفكر   نيرو(   745محمد نن يوسف نن للي اّيدلسي   أنو حيان    ( 
 .2/105     2000 -ال ع1420

عال     حقيق   لند اليلي( لندة 311 نراعي  نن سري نن سه(   أنو  سحاق الزياج    (      معايي القرلن والرانه5 
أنو لند محمد لند    فسير القرلن الع ي     242/  1     1988 -عال 1408الشلني   لال  الك ب   نيرو(   
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وفيه  عذا ال مثي( المركب فهمان لخر قيال(   معيالاه ومالثله  فالي دلالا ه  األصاليا  كمثال(       
؛ لذا قيال(   أن اآللهالة الالذين يعنالدون مالن دون اهلل   ّ يسالمعون ّو   2 اليالق نما ّ يسمو

ن دلاء لنادع  له  لنن ّ طا (   . 3  وراءهييينون ؛ أليه  ّ يعون ّو ي نييون   وا 
ّه أن قولالالالاله        ّ يسالالالالالد للالالالالن عالالالالذا ؛ ألن   چڄ  ڄ  ڄ چ –سالالالالنحايه و عالالالالالن  – 

. والكفار كمث( الميعوق نه ؛ ألن وصفه  نقوله  نالارك و عالالن    4 األصيا  ّ  سمو شي ان 
؛ كالالالذلك أضالالاليف ال شالالالنيه الالالالن الرالالالالي   والمعيالالالن فالالالي   5 كمثالالال( النهالالالا    چڃ  ڃ  ڃ  چ 

ل شالنيه يولالان    شالنيه مفالرد نمفالالرد وحقهاله أن يحمال( أحالدعما للالن اآلخالالر   المرلالي ؛ "ألن ا
يحالالو زيالالد كاألسالالد   و شالالنيه يملالاله نيملالالة ّو يرالالالن فيالاله مقانلالالة األلفالالا  المفالالردة   فلمالالا شالالنه 
قصالالالة الالالالذين كفالالالروا فالالالي  لراضالالاله  لالالالن الرالالالالي لهالالال   ّ الحالالالق نقصالالالة اليالالالالق   قالالالده  ذكالالالر 

                                                                                                                         

عال     حقيق   اسعد محمد الطيب   مك نة يزار مصطفن  327نن أني حا    ( الرحمن نن محمد نن ادريا   الرازي 
أنو اللين يصر نن محمد نن  نراعي    السمرقيدي      نحر العلو  92/  11   عال1419المملكة العرنية السعودية   

أنو  القرلن المييد  الوسيط في  فسير  1/113   عال    حقيق   محمود المطريي   دار الفكر   نيرو(   د.(373 (
عال     حقيق   لاد( أحمد لند المويود ولخرون   دار الك ب 468الحسن للي نن أحمد نن محمد للي الواحدي  ( 

محمد نن للي نن محمد نن لند اهلل      ف م القدير 255/  1     1994 -عال 1415لنيان    –العلمية   نيرو( 
 .  114/  1   عال 1414نيرو(    –الكل  الطيب   دمشق  عال    دار انن كثير   دار1250الشوكايي    

عال    450أنو الحسن للي نن محمد نن محمد نن حنيب النصري   الشهير نالماوردي    (      اليك( والعيون1 
الكشاف في    221/  1   لنيان   د.( – حقيق   انن لند المقصود نن لند الرحي    دار الك ب العلمية   نيرو( 

عال    دار الك اب العرني   538لوامخ ال يزي(   أنو القاس  محمود نن لمر نن أحمد   الزمخشري    (  حقا ق
 .  214/  1   عال1407   3نيرو(   ط

عال     حقيق   215أنو حسن الحمياشي   النلَحي المعروف ناألخفش اّوسط    (    معايي القرلن 2 
/  1  اليك( والعيون    53/  1   1990 -عال 1411رة   عدى محمود قرالة   مك نة الخاييي   القاع

عال    دار 606أنو لند اهلل محمد نن لمر نن الحسن الملقب نفخر الدين الرازي    (    مفا يم ال يب 221
 .   214/  1  الكشاف   189/  5   عال 1420 حياء ال ران العرني   نيرو(    

 .   42     القاعرة   د.(عال  لال  الك ب1385ن الشارني ( سيد قطب حسي ال صوير الفيي في القرلن  3 
 .   214/  1    الكشاف   4 
عال     حقيق   أحمد يوسف 207أنو زكريا يحين نن زياد نن لند اهلل   الفراء    (     معايي القرلن 5 

 .   131   ييا ي ولخرون   دار المصرية لل أليف وال ريمة   مصر   د.(
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 –؛ لهالذا يكالون امالا  مثال( مركالب ضالرنه   1 عالوق ناله" اليالق لينيي لليه ما يكون مياله والمي
للكفالالالار  ينيهالالالان للسالالالامعين لهالالال   يمالالالا وقعالالالوا فيمالالالا وقعالالالوا فيالالاله نسالالالنب لالالالد   –سالالالنحايه و عالالالالن 

اإلصالالال اء   وقلالالالة اإلع مالالالا  نالالالالدين   فصالالاليهرع  مالالالن عالالالذا الويالالاله نميزلالالالة األيعالالالا   "ومثالالال( عالالالذا 
الكالالافر يفسالاله  ذا سالالمو ذلالالك فيكالالون المثالال( يزيالالد السالالامو معرفالالة نالالأحوا( الكفالالار   وييحقهالالر الالالن 

كسران لقلنه   و ضييقان لصدره   حيالن صاليره كالنهيمالة فيكالون فالي ذلالك يهايالة الزَّيالر والالرد ع" 
لالراخ و صالمي  وعالذا مالن أنالدع ال مثيال( . وقالد   2  وفي المثال( داٍع ومالدليٍو وَدلالوة   وفهال  وا 

 .   3 أويز ه اآلية الكريمة اييازان نديعان 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ ِعالالق    فالالي قولالاله ولفالال     يي      

  له مكاي ه في ال لماليم الالن حالا( الكالافر 171 النقرة     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ       ڄڄ
واسالالال قالله نأعميالالالة كنيالالالرة فالالالي ميالالالا( ال الالالأثير الويالالالدايي   ويوكالالالد  الالالديي الكالالالافر الالالالن مسالالال وى 

 الحيوان   وفيه  حقير و رذي( . 
ان يحف  النصمة الصو ية للرالالي ويسال ييب لاله فالي الزيالر أو فالي الالدلاء ناله  والحيو       

ء الكالافرين  يالردوا مالن الصالفة الحيواييالة ايضالان ؛ لالذا عال  شالره الالدهواب . ويلحال  فالي  لكن عّو
ال عنير القرليي الالدقيق أن  كفالروا  يالاء نصالي ة الماضالي و  ييعالق  يالاء نصالي ة المضالارع 

لكفالر   وأيهاله  قناليم للكفالر أن يالذكر نصالي ة يق ضالي الالدوا  ؛ ألن المراد من ا صف نمطلق ا
 4   . 
 

                                                 

أنو القاس  الحسين نن محمد   المعروف نالرالب اّصفهايي    (  لرالب األصفهايي     فسير ا1 
/  1     1999 -عال 1430عال     حقيق   محمد لند العزيز النسيويي   كلية اآلداب يامعة طيطا   502
أنو العناا شهاب الدين أحمد نن يوسف   المعروف    الدر المصون في للو  الك اب المكيون 369
 .   233/  2   ( عال     حقيق   أحمد محمد الخراط   دار القل    دمشق   د.756مين الحلني  ( نالس

 .   189/  5    مفا يم ال يب   2 
  حرير المعين السديد و يوير العق( اليديد من  فسير الك اب المييد    محمد الطاعر     ال حرير وال يوير3 

 .   111/  2     1984عال    دار ال ويسية لليشر    ويا   1393نن محمد الطاعر   انن لاشور  ( 
عال    حقيق   حسن 803محمد نن محمد نن لرفة   أنو لند اهلل    (      فسير اإلما  انن لرفة 4 

 .   504/  2   1986الميالي   مركز النحون   الزي وية    ويا   
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  (2 ) 

 )) َحبِطْت ((

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ قا(  عالالن         

ورد عذا اللف   ]217النقرة  [ چھ  ھ  ھ       ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ۀ  ۀ
  [و ]147راف  األلالالالال [و  ]53الما الالالالدة    [و  ]22ل( لمالالالالران    [فالالالالي مواضالالالالو كثيالالالالرة 

 . ] 69و  17ال ونة 
َحالِنَط   ويالو يأخالذ النعيالر فالي نطياله مالن كالأل يسال ونله   َحِنطال( اإلنال(  حالَنط َحَنطالالان .       

.  والحالالنط   "أن   1 وحالالنط لملالاله   َفَسالالد   وأحنطالاله صالالاحنه   واهلل ميحالالنط لمالال( َمالالن أشالالرك
 .   2  أك( الماشية الكأل ح ن  ي فخ نطيها" 

لمله حنوطالان وَحن طالان نالسالكون . وأحالنط اهلل لملاله . و قالو(    ن لمال(  ومن المياز   حنط
ن أصعد كلمان طينان أرس( خلفاله مالا يهنطاله   اسال عير مالن  لمالن صالحان ا نعه ما يحنطه   وا 

 .   3 حنط نطون الماشية  ذا أكل( الخضر فاس ونل ه وعلك( نه 
نطلالالالال(  ]217   النقالالالرة [ چڻ  ڻ   ڻ    چ ومعيالالالن حنطالالال( فالالالالي قولالالاله  عالالالالالن   

  ونطولهالالا   ذعالالاب ثوانهالالا   ونطالالو( األيالالر   1 المالالاله  فالالال ثالالواب لهالال  فالالي الالالدييا واآلخالالرة 
    3 ؛ إليها كاي( في لير  يمان   2 لليها واليزاء في دار الدييا واآلخرة 

                                                 

عال     حقيق  370نن أحمد   األزعري    ( أنو ميصور محمد     هذيب الل ة 174/  3    العين   1 
   246/  3  المحك     228/  4     2001محمد لوخ مرلب   دار  حياء ال ران العرني   نيرو(   

 .   270/  7لسان العرب   
عال     حقيق   رمزي النعلنكي   دار العل  321أنو نكر محمد نن الحسن   انن دريد  (     يمهرة الل ة2 

شما    261/  1  ميم( الل ة    1118/  3  الصحاح    281/  1  عال 1982  نيرو(    للماليين
عال   حقيق   حسين لند اهلل العمري 573العلو  وداء كال  العرب من الكلو    يشوان نن سعد الحميري    ( 

 .   3/1334    1999 -عال 1420ولخرون   دار الفكر المعاصرة   نيرو(   
عال     حقيق   محمد 538أنو القاس  محمود نن لمرو ليسن أحمد   الزمخشري    (  لة    اساا النال3 

محمد     اج العروا 165/  1     1998 -عال 1419ناس( ليون السود   دار الك ب العلمية   نيرو(   
نيدي    (   اية   د.عال     حقيق   لند ال فور أحمد ولخرون   دار الهد1205نن محمد نن لند الرزاق   الزَّ

)   19  /193   . 
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"والمالالراد ناأللمالالا(  األلمالالا( ال الالي ي قرنالالون نهالالا الالالن اهلل  عالالالن ويريالالون ثوانهالالا نقرييالالة       
المادة   ومقا  ال حذير ؛ أليه لو نطلال( األلمالا( المذمومالة لصالار الكالال   حريضالان   اص( 

 .   4 وما ذيكر( األلما( في القرلن مو حنط( اّ ليَر مقيدٍة نالصالحا( اك فاء نالقريية" 
وأص( الحنوط عو اي فاخ نطن الدانة حين    دى نيوع سا  من الكالأل ثال   لقالن ح فهالا       

يء لوصالف األلمالا(  يهالا  يال فخ وأصالحانها ي يويهالا صالالحة يايحالة رانحالة   وعو أيسب شال
 .   5 ث   ي هي  لن النوار 

الالالالفه وذوا( ال هلالالالالف ال الالالالي        وعالالالالذا المالالالالرخ يصالالالاليب الحيوايالالالالا( المملوكالالالالة مالالالالن ذوا( الخي
 س فاد ميها يوميان . ولف    َحنط  له معين خاص وو يفة معيوية ّيحققهالا لفال   فسالد  أو 

 أثيرا نلي ا في نياء أداء المعايي العامة لليص الكري    ومر نط نالسالياق الالوارد  نط(  وأثر 
 فيه ؛ ألداء ال رخ الدييي . 

وفي عذه اس عارة   لالقة  شانه نين المالدلو( الحسالي للفال   حنطال(  وصالورة ألمالا(       
ولكالالن ّ الكالالافرين   ال الالي  كنالالر   و يالال فخ فالالي الم هالالر   أو الشالالك( كاي فالالاخ نطالالن الدهانالالة   

قيمالالالة لهالالالذا اّي فالالالاخ ؛ أليالالاله يالالالا و لالالالن داء   واليهايالالالة  كالالالون عالالالالك الدهانالالالة   كالالالذلك ألمالالالا( 
 .   6 الكافرين 
ولف   حنط(  مسال مد مالن الطنيعالة الحيهالة الم حركالة مالن واقالو حيالاة اليالاا وقالد ألالنا       

 .   ال عنير القرليي عذا اللف  لنوسان يديدان زاده  مكيان في اليفا و أثيران فيه
                                                                                                                         

عال   حقيق   لند اهلل محمود شحا ة   150أنو الحسن مقا ( نن سلمان   النلخي    (       فسير مقا (1 
 .   268   عال 1422دار  حياء ال ران   نيرو(   

 .   317/  4    يامو النيان في  فسير القرلن   2 
محمد نن محمد نن محمود أنو ميصور الما ريدي    (        فسير الما ريدي    أويال( أع( السية 3 

/  5     2005 -عال 1426لنيان    –عال     حقيق   ميدي ناسلو    دار الك ب العلمية   نيرو( 333
425   . 

 .   333/  2    ال حرير وال يوير   4 
   17لنيان   ط –( عال    دار الشروق   نيرو 1385سيد قطب حسين الشارني    (     في  ال( القرلن5 

 . 2295/  4   ه1412
 -عال 1422لند السال  أحمد الرالب   دار فصل( للدراسا(   حلب        و يفة الصورة الفيية في القرلن6 

2001    131   . 
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والشالالاليطان ييالالالزين للكالالالافرين ألمالالالاله  في يالالالون أيهالالال  أحسالالاليوا صالالاليعان   لكالالالن اهلل  عالالالالالن       
ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ سيضالالاليو ألمالالالاله  كالالالأن لالالال   كالالالن مالالالن قنالالال( شالالالي ان قالالالا(  عالالالالن   

  ائ         ائ  ى   ىې  ې  ې           ېچ وقا(  عالن    ]23الفرقان   [ چڃ   ڃ  چ    

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ وقا(  عالن    ]18    انراعي[ چ  ەئ  ەئ

 . ]39اليور   [  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
الدالالالالة للالالالن الحيالالوان المصالالالاب نالالالداء فالالالي  –حنطالالال(  –وال ايالالة مالالالن ويالالالود عالالالذا اللفالال        

ي اآلخالرة اليصوص الكريمة عو  ديي مس وى ألما( الكافرين ولد  قنوله ّ في الدييا ّو ف
 ؛ ألن ألماله  كيفوق الحيوان ّ محا( . 

 
  (3 ) 

 )) ألحتنِكنَّ ((

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ قالالالالالالالالالا(  عالالالالالالالالالالن               

   .62 اّسراء    چں   ں  ڻ     ڻ    
    1 الحيكالالالان   األللالالالن واألسالالالف(   فالالالإذا فصالالاللوعما لالالال  يكالالالادوا يقولالالالون لألللالالالن َحيالالالك      
.   2 َيالالالكي   حيالالالك اإليسالالالان والدهانالالالة وعالالالو أللالالالن نالالالاطن الفالالال  حيالالالن يحيهالالالك النيطالالالار الدهانالالالة والحَ 

َسالالن   وكالالالذلك اح يك يالالاله . وأح َيالالالك   * وحيكالال( الفالالالرا أحييكالالاله وأحِيكالالهي َحيكالالالان   يعلالالال( فيالالاله الرَّ
 .    3 اليراد األرخ   أي   أك( ما لليها وأ ن للن ين ها 

   .  4 وخيصه الحيك لذوا( الحافر       
 
 
 

                                                 

 .   416/  10  لسان العرب    65/  4   هذيب الل ة    64/  3    العين   1 
 .   564/  1    يمهرة الل ة   2 

َسن   الحن(   يي ر العين      *   .  242/  7الره
 .   1581/  4  الصحاح    111/  2    مقاييا الل ة   3 
 .  55    الفرق انن فارا   4 
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 .  1 والَحي ك   مصدر َحيك الدهانة يحيكها َحي كان    ذا شدَّ في حيكها األسف( حنالن يقودعا نه
ده  چں   ں      چومعيالالالالالن   ألح الالالالاليكن   فالالالالالي قولالالالالاله  عالالالالالالن    ألسالالالالال ولين للالالالالالن أّو

س أصالالالليه  ناإلضالالالال(   وعالالالو مالالالن حيالالالك الدهانالالالة   حيالالالك دان الالاله   يحيكهالالالا     2 وألح الالالوييه  ّو
 .   4   أي   ألقوديه  كيف ش (   3  ذا شده في حيكها األسف( يقودعا نه  َحي كان 

 
ويقالالودع  الالالن المعاصالالي كمالالا  قالالاد الدهانالالة نحيكهالالا  ذا شالالده فيالاله حنالال( ييالالذنها وعالالو اف عالالا( مالالن 

 .    1 الحيك  شارة الن حيك الدانة 

                                                 

عال     حقيق   محمد مرلب   244أنو يوسف يعقوب نن  سحاق   انن السكي(  (      اصالح الميطق1 
أنو محمد لند اهلل نن مسل     أدب الكا ب انن ق ينة 60     2002 -عال 1423دار احياء ال ران العرني   

  لسان العرب    478   عال     حقيق   محمد الدالي   موسسة الرسالة   د. (276نن ق ينة الدييوري    ( 
10  /416  . 
عال    427أحمد نن محمد نن  نراعي  الثعلني   أنو  سحاق    (      الكشف والنيان لن  فسير القرلن2 

     2002 -عال 1422لنيان    – حقيق   اّما  أني محمد نن لاشور   دار  حياء ال ران العرني   نيرو( 
 .    2238/  4  في  ال( القرلن    112/  6
 .   319/  2  نحر العلو     76/  7     فسير الما ريدي   أويال( أع( السية    3 
عال     حقيق   أحمد 276هلل نن مسل  نن ق ينة الدييوري    ( أنو محمد لند ا     لريب القرلن انن ق ينة4 

لريب القرلن المسمن نيزعة القلوب      258     1978 -عال 1398صقر   دار الك ب العلمية   مصر   
عال      حقيق   محمد أديب لند الواحد عيران   دار ق ينة   330محمد نن لزير السيس ايي   أنو نكر   (

 597يما( الدين أنو الفرج لند الرحمن   انن اليوزي      زاد المسير 498   1995 -عال 1416دمشق   
 .  36/  3   عال 1422عال     حقيق   لند الرزاق المهدي   دار الك اب العرني   نيرو(   
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لالالالرا ه    وعالالالو كيايالالالة لالالالن  لالالالوا ه  وا  2 وكأيالالاله يملكهالالال  كمالالالا يملالالالك الفالالالارا فرسالالاله نليامالالاله 
 وصرف أمرع  كيف يشاء . 

وقيال(   "يسالال ولي للاليه  كمالالا يسال ولي اليالالراد للالن الالالزرع   مالن قالالوله  اح يالك اليالالراد األرخ 
واح يالالالاك اليالالالراد األرخ عالالالي لمليالالالة   3 أي   اسالالال ولن نحيكالالاله لليهالالالا   فأكلهالالالا واس أصالالاللها"

 اّس يالء للن الزرع كليان . 
نة للمقالا    فياله طاقالة ويداييالة مالوثرة . لنالر ولف    ألح يكنه   اخ زن أكثر من معين مياسال

عالالذا ال حالالو( مالالن ميالالا( اإلخنالالار الالالن ميالالا( الرويالالة ؛ ألن سالالماع عالالذا اللفالال  يشالالنه اإلدراك 
المر الالي . وعالالذا اللفالال  د( للالالن الحيالالوان فالالي احالالد معاييالاله ؛ ألن وضالالو الحنالال( للالالن الحيالالك 

عين للشالالاليطان خالالالاص نالالالالحيوان ؛ ليسالالاله( قياد الالاله وفيالالاله  حقيالالالر و رذيالالال( وعنالالالوط مسالالال وى ال الالالان
 وان عادع  لن الصفا( اّيسايية . 

ن لف    ألح يكن   معروف نين مس عمليه ّ يك يفه  داخ( ولمالوخ فيكالون أمالا  مشالهد  وا 
 انو وم نوع   فالم نوع مسلوب اإلرادة كاأليعا  يقوده ال انو كيفما يشالاء الالن مالا أراد . وعالذا 

زمالان ومكالان   نالاٍق مالا نقيال( السالموا( المشهد مأخوذ من الطنيعة الحية المويودة فالي كال( 
واألرخ . وأمالالالا كالالالون   ألح الالاليكن   مالالالأخوذ مالالالن اح يالالالاك اليالالالراد األرخ فأيضالالالان فيالالاله معيالالالن 
 الهالك كما يهلك اليراد الزرع ؛ ألن اّح ياك   عو اّس يالء للن الشيء وأخذه كله . 

 
                                                                                                                         

  أنو محمد لزالدين لند العزيز لند السال    فسير القرلن للعز لند السال  254/  3    اليك( والعيون   1 
 -عال 1416عال       حقيق  لند اهلل نن  نراعي    دار انن حز    نيرو(   660الملقب نسلطان العلماء  

1996     2  /223   . 
عال    850ي ا  الدين الحسن نن محمد نن حسين الييسانوري    (      لرا ب القرلن ورلا ب الفرقان2 

 .    365/  4   عال 1416و(    حقيق   زكريا لميرا(   دار الك ب العلمية   نير 
محمود نن حمزة نن    لرا ب ال فسير وليا ب ال أوي( 115/  3    الوسيط في  فسير القرلن المييد   3 

/  1   عال    دار القنلة للثقافة اّسالمية   يدهة   د.(505يصر أنو القاس  نرعان الدين الكرمايي    ( 
قاس  الحسين نن محمد   المعروف نالرالب اّصفهايي    ( أنو ال   المفردا( في لريب القرلن 633
  أيوار ال يزي( وأسرار  261   عال 1412عال   حقيق   صفوان لديان الداودي   دار القل    دمشق   502
عال     حقيق   محمد لند الرحمن 685ياصر الدين أنو سعيد نن لمر نن محمد   النيضاوي    (  ال أوي(

 .   260/  3   عال 1418ء ال ران العرني   نيرو(   الرلشلي   دار  حيا



                                                             م.د. صالح الدين سليم حممد                                                      يف آي من القرآن اجمليد األلفاظ الدالة على احليوان 

 124 

 
 
 
 
 
 

 (4 ) 

 )) اخسؤوا ((

 
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ قالالالا(  عالالالالن   

  ] . 108 – 106الموميون   [ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ    
  اخسالالالووا   لفالالال  نليالالالر فالالالي الزيالالالر خاصالالالة لزيالالالر الكلالالالب أو الخيزيالالالر ؛ ألن يقالالالا(   خسالالالأ( 

. قالا( انالن الميَرَحال(  (   1 الكلب  ذا زير ه   فقل(   اخسأ والخاسئ من الكالب والخيالازير
    2 ن فصيم ثعلبعال  في ي مه لم  669
 وقد خسأ( الكلَب  ذا قلَ(    خسأ        لينعد الكلبي وللقِط  لسأ       
خسالأ ليالي       خسالأ( الكلالب وخسالأ الكلالب   وعالو   3 ومن المياز يقالا(   اخسالأ اليالك   وا 

 نعاد نمكروه   وذلك أن يقو( لاله    خسالأ أي   انعالد ؛ ألياله يقالا(   قالد خسالأ الكلالب يفساله   
يمالالالالا األصالالالال( فالالالالي ذلالالالالك ان يقالالالالا(   خسالالالالأ( نالكلالالالالب   في عالالالالدى نالنالالالالاء   أو  ليالالالالر م عالالالالدٍ  . وا 

                                                 

  الزاعد في معايي كلما(  259  الفرق السيس ايي    183  الفرق قطرب    288/  4    العين   1 
  47/  1  الصحاح    202/  7   هذيب الل ة    227/  4  معي  ديوان األدب    43/  2الياا   
 .  65/  1  لسان العرب    229/  5المحك    

(    (      م ن موطأ الفصيم ي   فصيم ثعلب2  عال     حقيق   لند 699مالك لند الرحمن   انن المرحه
 .   15     1971 -عال 1423اهلل نن محمد اللحمي   دار الذخا ر لليشر   المملكة العرنية السعودية   

 .   65/  1  لسان العرب    246/  1    اساا الناللة   3 
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اخسالأ ه  في عالالدى نالالالهمزة   فحالالذف ذلالالك اخ صالالاران و خفيفالالان ؛ لكثالالرة اسالال عماله   وزوا( اللالالنا 
 .    1 ليه 

چ   خطاب  عاية للكافرين الذين يدلون رنهال   ڤ  ڤوقوله  عالن في صفة الكافرين   

ڤ     2 عذاب فال يييالنه  مقالدار الالدييا ثال  يكالون يواناله لهال من عو( ال چٿ   ٿ  ٿ  

فالالال ي كلمالالون فيهالالا انالالدان   فالالايقطو ليالالد ذلالالك الالالدلاء  ]108الموميالالون    [  ڤ   ڦ     ڦ    
 . 3 والرياء ميه  واقن( نعضه  يينم في ويه نعخ

  أي   انعالالدوا مالالن رحم الالي ولطفالالي   فعنهالالر لالالن عالالذا نلفالال  اخسالالووا الخالالاص  ڤ  ڤو   
الكالالب . ولالقالة لفالال    اخسالووا   نالمقالا  فالي اآليالالة الكريمالة لالقالة الالدا( نالمالالدلو(   نزيالر

 و فرده في الموضوع واس يعانها له   من خال(  الله . 
 . 4 ويقا( ان عذه الكلمة  ذا سمعوعا ي سوا من ك( خير ف يطنق لليه  ييه  ويقو اليأا

نوط األسا اّيسايية ليالدع  وشاليالة ولف    اخسووا   يد( للن  ديي مس وى الكافرين وع
 صالالرفا ه  ونعالالدع  لالالن الصالالفا( اّيسالالايية . أي   " اسالالك و فالالي اليالالار سالالكو( عالالوان فإيهالالا 

                                                 

عال     حقيق   347أنو محمد لند اهلل نن يعفر نن محمد   انن درس ويه    صحيم الفصيم وشرحه    1 
 .   74     1998 -عال 1416محمد ندوي المخ ون   الميلا األللن للشوون اّسالمية   القاعرة   

دار الك ب  عال     حقيق   عيد شلني  200يحين نن سال  نن أني ثعلنة    (      فسير يحين نن سال 2 
 .  418/  1     2004 -عال 1425لنيان    –العلمية   نيرو( 

عال     حقيق  310محمد نن يرير نن يزيد   أنو يعفر الطنري  (      يامو النيان في  أوي( القرلن3 
  الوسيط في  فسير القرلن المييد    77/  19    2000 -عال 1420أحمد محمد شاكر   موسسة الرسالة   

عال  651أنو لند اهلل محمد نن أحمد نن فرج   شما الدين القرطني    (    اليامو ألحكا  القرلن 299/  3
     1964 -عال 1384   2   حقيق   أحمد النردويي و  نراعي  اطفيش   دار الك ب المصرية   القاعرة   ط

 .   586/  7  النحر المحيط    154/  12
عال    875أنو زيد لند الرحمن نن محمد نن مخلوف الثعالني    (  رلن    اليواعر الحسان في  فسير الق4 

 4   عال 1418 حقيق   محمد للي معوخ ولاد( أحمد لند المويود  دار  حياء ال ران العرني   نيرو(   
 /164   . 
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. فيمكثالالون فالالي العالالذاب خاسالال ين أي     1 ليسالال( مقالالا  سالالوا(   وايزيالالروا ايزيالالار الكالالالب " 
ڤ   حالالوه  اذّء صالالرين حقيالالرين ؛ ألن لفالال    اخسالالأ   يقالالا(   للحقيالالر الالالدلي( كالكلالالب وي

 .   2   أي   ذلهوا فيها ماكثين في الص ار والهوان  ڤ
ود(ه لفالال    اخسالالووا   للالالن اليايالالب القنالاليم مالالن الحيالالوان   عالالو زيالالر الحيالالوان ؛ ّييالالا يالالرى 

 الكلب في وق( الدلاء نه ن ير العين الذي يراه في وق( الزير . 
ن اليايالالب القنالاليم والسالاللني ويلحالال  ان   اخسالالووا فيهالالا   قالالد اخ الالزن معالالايي كثيالالرة وال ركيالالز للالال

مالالن الحيالالوان فضالالالن لالالن دوييالالة الكالالافرين مالالو رنالالط الم لقالالي نالالاليص نوشالالا و م ييالالة يكمالالن فالالي 
 رنط الم لقي نالواقو . 

 
 (5 ) 

ر ((  )) وال تصعِّ

 .  ]18لقمان    [   چ  خب  حب          جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئي      ی  ی  ی    ىئ  ىئ  ىئ     ېئ  ېئچ قا(  عالن   
ميال( فالي العيالق   وايقالالب فالي الوياله الالن أحالد الشهالقهين . وال صالعير    مالالة الخالد  الصالعر  

 .   3 لن الي ر الن الياا  هاويان من ِكنر ول مة 
   5 . قا( الشالر  4 ويقا(   "أصاب النعير َصَعر وَصيد أي   اصانه داء يلوي لييقه" 

ما وكيا  ذا الينهار صعََّر خدَّه            أ             قميا له ِمن ميلِه ف قوَّ
الالَعري   وعالالو  و" الصالالاد والعالالين والالالراء أصالال( مطالالرد يالالد(ه للالالن ميالال( فالالي الشالاليء مالالن ذلالالك الصَّ

 .    1 المي( في العيق   وال صعير  مالة الخدِّ لن الي ر ليينان " 
                                                 

ند اهلل روح المعايي في  فسير القرلن الع ي  والسنو المثايي   شهاب الدين محمود نن ل     روح المعايي1 
 -عال 1415عال     حقيق   لند الناري لطية   دار الك ب العلمية   نيرو(   1270الحسييي اآللوسي    ( 

1994     6  /119   . 
أضواء النيان في  يضاح القرلن نالقرلن   محمد األمين نن محمد المخ ار   الشيقيطي    (     2 

 .   395/  5   1995 -عال 1415لنيان    –عال    دار الفكر للطنالة واليشر   نيرو( 1393
 .12/315   اج العروا    456/  4  لسان العرب    18/  2   هذيب الل ة    298/  1    العين   3 
 .   456/  4  لسان العرب    19/  2     هذيب الل ة   4 
ما  –    يسب الني( الن اكثر من واحد وروي 5  ِ ه ف قوه    712/  2ر   الصحاح   يي  –أقميا له ِمن َدر 

 .   432/  1المحك    
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لراضان و حقيران   فيه َصَعر .   وك( من ما( ويهه ِكنران وا 
  فيالاله  مثيالالال( كيالالالا ي ؛ ألن ىئ  ىئ     ېئ  ېئ يعالالال  انيالالاله  وقولالاله  عالالالالن للالالن لسالالالان لقمالالالان وعالالو 

أصالال(  الصالالالعر  يأخالالذ اإلنالالال( فالالي الياقهالالالا أو رووسالالها ح الالالن  لفالال( ألياقهالالالا لالالن رووسالالالها   
 .   2 فيشنه نه الري( الم كنر للن الياا 

 
والعالرب  شالالنه ذا الِكنالالر مالن الريالالا(  ذا صالالعهر خالدهه   وز َّ أيفالاله نالالذلك النعيالر فالالي  لالالك        
 .   3 الحا(
  وقيالالال( سالالالمة مالالالن سالالالما( اليالالالوق فالالالي   4 وقيالالال( الصالالاليعرية   سالالالمة فالالالي ليالالالق النعيالالالر      

عر   سمة من سما( اإلن( اإليان ّ الذكور  5 ألياقها  .   6 . والنادي ان   الصَّ
الالَعر  فالالي األصالال( الل الالوي داء فالالي الياقالالة        يلالالوي  –اّيثالالن مالالن اّنالال(  –يلحالال  أن   الصَّ

فالال  مالالن دّل الاله الحسالالية الالالن دّلالالة معيويالالة   وعالالي ميالال( الخالالده لالالن ليقهالالا ميالاله   ثالال  اي قالال( الل
 الياا ليد الحدين معه    فال يي ر اليه  ِكنران واس خفافان ميه . 

                                                                                                                         

 .   288/  3    مقاييا الل ة   1 
  اللناب  315/  7  الكشف والنيان في  فسير القرلن    143/  20    يامو النيان في  فسير القرلن   2 

 .   450/  15في للو  الك اب   
عال     حقيق   محمد فواد سركين   209ي    ( أنو لنيدة معمر نن مثين ال يمي النصر      مياز القرلن3 

   المعايي الكنير في انيا( المعايي 167/  3  الحيوان    127/  2   عال 1381مك نة الخاييي   القاعرة   

عال     حقيق   سال  الكريكوي ولند الرحمن نن يحين 276أنو محمد لند اهلل نن مسل  نن ق ينة الدييوري  ( 
 .   606/  2     1949 -عال 1368ف العثمايية   حيدر   لناددكن   الهيد     مطنعة دار المعار 

عال     حقيق   أحمد مخ ار لمر 355أنو  نراعي   سحاق نن الحسين الفاراني    (     معي  ديوان األدب4 
نراعي  أييا موسسة دار الشعب   القاعرة       19/  2   هذيب الل ة    45/  2     2013 -عال 1424وا 

 .   3746/  6شما العلو    
 .   457/  4  لسان العرب    927  القاموا المحيط    288/  3    مقاييا الل ة   5 
عال    حقيق   للي محمد 170أنو زيد محمد نن أني الخطاب القرشي    (      يمهرة أشعار العرب6 

ي الكنير في انيا( المعايي     المعاي 87   النيادي   يهضة مصر للطنالة واليشر وال وزيو   د.(
 . 6/206  العقد الفريد    1/575
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ويس ثمر القرلن عذا اللف  في ا هالار المعالايي اّخالقيالة فالي صالورة حسالية واّساللوب       
الال عر   حركالالة الِكنالالر واّزورار  القرليالالي يخ الالار عالالذا ال عنيالالر لل يفيالالر مالالن الحركالالة المشالالانه للصَّ

مالالالة الخالالده لليالالاا فالالي  عالالاٍ( واسالال كنار الالعر وعالالو   1  وا    وصالالير لالاله صالالي ة  كلهالالف   هالالار الصَّ
 .  2  مثي( لالح قار ؛ ألن مصالرة الخده عي ة المح قر المس خف في لال  األحوا( 

ري   ذلالك عالو وعذا ال مثي( الكيالا ي مسال وحنن مالن الطنيعالة الحيهالة موافقالة للياليا النشال      
 سر خلود اليص القرليي الكري  . 

عر  وضو فالي اآليالة الكريمالة ندقالة ليالودي يصالينه   مالن المعيالن اقالوى        وان لف    الصه
 وأسمن أداء كوسيلة لل عنير لن ال ا ية الدييية   وعي نياء اّيسان فكران وسلوكان وشعوران .

ل مالاد للالن فيالون الل الة ن ياعالا ورنطال( نالالين واك فال( اآليالة الكريمالة ناللمحالة الدالالة ناّ      
 الم لقي واليص نروانط م يية يكمن في رنط المرء نالواقو . واثار ه الن يو  الدين .

  يوكالالالد أن  قنالالال( للالالالن اليالالالاا نويهالالالك م واضالالالعان   ّو ىئ  ىئ     ېئ  ېئ فقولالالاله  عالالالالن          
الياقالالالة المصالالالانة نالالالداء ف كالالالون مثالالال(   3  الالالولِّه  شالالالقه ويهالالالك وصالالالفح ه   كمالالالا يفعالالال( الم كنالالالرون

عر . ويهنط األسا اّيسايية ليدك ولدمي ك  هنط الن دويية الحيوان.     الصَّ
 

 

 (6 ) 

 )) الهيم ((

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ قالالا(  عالالالن          

  ]55 – 51الواقعة     [ چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ       
والهالي    الرمال( يشالرب أعال( اليالار كمالا  شالرب السِّالهلة   والسِّالهلة    4 لهي    اإلن( الِعطالاش ا

 .    5 اّرخ ال ي يكثر فيها الرم(
                                                 

 .   2790/  5    في  ال( القرلن   1 
 .   166/  21    ال حرير وال يوير   2 
 .   497/  3    الكشاف   3 
   263/  5  الصحاح    246/  6   هذيب الل ة    995/ 2  يمهرة الل ة    27    اصالح اليطق   4 

 . 827/  12العرب   لسان 
 .   133/  34   اج العروا    247/  6     هذيب الل ة   5 
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و" الهاء والياء والمي  كلمة  د( للن لطش شديد . فالهيمان   العطشالان . والهالي    اإلنال( 
داء يأخالذ اإلنال( ليالد لطشالها ف هالي   الِعطاش . والهي    الرما( ال ي  ن لو المالاء . والهيالا   

الالنه مالالن العشالالق فالالذعب للالالن  فالالي األرخ فالالال  ر الالوي . ونالاله سالالمي العاشالالق الهيمالالان   كأيالاله يي
 .    1 ويهه للن لير قصد " 

 
 

 .    2 والهي    "اإلن( يصنها داء يعرخ لها ميه لطش فال  ر وي أندان" 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ             ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀچ وقولالالالالاله  عالالالالالالن   

 شنيه  مثيلي وس ( انن  ]55 – 51الواقعة    [ چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ       
  قالا(   اإلنال( يأخالذعا ٹ   ٹ  ٹ     لن معين  الهي    في قوله  عالالن     ()لناا 

شالرب داء يقا( له   الهيا  فال  روى مالن المالاء . قالا(  فشالنه شالرب أعال( اليالار مالن الحمالي  ن
  فالال   4 ؛ ذلالك  ياله يلقالن للالن أعال( اليالار العطالش ح الن يشالرنوا شالراب الهالي   3 اإلن( الهي  

 .    5  زا(  شرب ح ن  هلك 
ووصف سنحايه و عالن شرب أع( اليار الحمي  نأيه كشرب الهي  ؛ ألياله أكثالر شالرانان       

ميي يالان فيمسالك لياله نال(  . أي   ّ يكون أمرك  أمر مالن شالرب مالاءن حالاران   6 فكان أزيد لذانان 
                                                 

 .   26/  6    مقاييا الل ة   1 
عال     حقيق   لند الكري  خليفة ولخرون   وزارة 510سلمة نن مسل  الصحاري    (      اإلناية في الل ة2 

  المفردا( في لريب  605/ 4     1999 -عال 1420ال ران القومي والثقافة   مسقط سلطية لمان   
عال    دار 808محمد نن موسن نن ليسن نن للي الدميري    (    حياة الحيوان الكنرى 546القرلن   

 .2/510    1412الك ب العلمية   نيرو(   
لن الصحاني لند اهلل نن العناا نن لند المطلب      لريب القرلن في الشعر   مسا ( انن األزرق  3 

 .   222   عال   دار الفكر   القاعرة   د.(68القرشي الهاشمي  أنو العناا   (
 .   2     فسير مقا (    4 
   فسير القرلن    113/  5  معايي القرلن والرانه    135/  22    يامو النيان في  فسير القرلن   5 
5/345   . 
والينا( في القران الكري  دراسة دّلية .اطروحة دك وراه  . ويي ر الفا  الحيوان 457/  5    اليك( والعيون   6 

 .28ص  2002  كلية اآلداب  
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يلالالزمك  أن  شالالالرنوا ميالالاله كمالالا  شالالالرب الهالالالي  وعالالي اليمالالالا( ال الالالي أصالالانها العطالالالش ف شالالالرب ّو 
ذا قيالالال(   صالالالم لطالالالف الشالالالارنين للالالالن   1  الالالروى وعالالالذا النيالالالان فالالالي الشالالالرب لزيالالالادة العالالالذاب وا 

الشارنين   وعما لذوا( م فقة   وصف ان م فق ان   فكان لطفان للشاليء للالن يفساله   قيال(   
م فق الالين   مالالن حيالالن كالالويه  شالالارنين للحمالالي  للالالن مالالا عالالو لليالاله   مالالن  يالالاعي الحالالرارة  ليسالال(

وقطو األمعاء أمر لييب وشرنه  للالن ذلالك كمالا  شالرب الهالي  أمالر لييالب ايضالان   فكاي الا 
وكالالال( مالالالن المعطالالالوف والمعطالالالوف لليالالاله أخالالالص مالالالن اآلخالالالر فحسالالالن   2 صالالالف ين مخ لف الالالين 

داء الهيالالا  ومالالن نالاله داء الهيالالا  قالالد يشالالرب . فالالإن شالالارب الحمالالي  قالالد ّ يكالالون نالاله   3 العطالالف 
 .    4 لير الهي    والشرب الذي ّ يحص( الري ياشيء لن شرب الهي 

  صالالالورة مسالالال مدة مالالالن الواقالالالو المالالالألوف فيهالالالا ٹ   ٹ  ٹ       وفالالالي الالالاليص الكالالالري          
  لميم للن  ديي مس وى الكافرين الن دويية الحيوان السقي  . 

 
مشالهد  ]55 – 54الواقعالة    [ چٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ       ٺ  ٿ  چ فقوله  عالالن   

من مشاعد يو  القيامة فيه  شنيه  مثيلي مس مد من الطنيعالة الم حركالة الحيواييالة   ّ ي الأثر 
ن قالالالاد  الالالالزمن   ويحقالالالق معيالالالن الهالالالو( والشالالالدة   ويالالالوثر فالالالي الفكالالالر والالالاليفا ويلحالالال  فالالالي عالالالذا 

ة المعالالايي اليفسالالية ال الالي  ويالالب نهالالا اآليالالا( المشالالهد ان  شالالرب الهالالي   اوفالالن نالكلمالالا( القليلالال
الكريمالالة فالالي الالاليص الكالالري    ومر نطالالة نالسالالياق الالالوارد فيالاله ومالالا نييهمالالا مالالن لالقالالا( وروانالالط 

ذاب الكافرين في اقصن دريا ه   وكال( عالذا  مثيال( ؛ ل قريالب صالورة العالذاب يشك( مشهد ل
                                                 

أنو حفص سراج الدين لمر نن للي نن لاد(    اللناب في للو  الك اب 415/  29    مفا يم ال يب   1 
 –ية   نيرو( عال     حقيق   لاد( أحمد لند الويود وللي محمد لوخ   دار الك ب العلم775اليعمايي    ( 

 .  411/  18     1998 -عال 1419لنيان   
أنو نركا( لند اهلل نن احمد نن محمود اليسفي   (    مدارك ال يزي( وحقا ق ال أوي( 464/  4    الكشاف   2 

  النحر  425/  3     1998 -عال 1419عال     حقيق   يوسف للي نديوي   دار الكل  الطيب   نيرو(   710
النحر المديد في  فسير القرلن المييد   أنو العناا أحمد نن محمد نن المهدي    النحر المديد 87/ 10المحيط   

عال     حقيق   أحمد لند اهلل القرشي رسالن   الياشر   حسن لناا زكي   القاعرة 1224الياسي الصوفي    ( 
 .    295/  7   عال 1419  
 .   250/  4    يامو النيان في  فسير القرلن   3 
 .   146/  14    روح المعايي   4 
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في أذعان الياا   ل حقيق ال ا يالة الديييالة   عالي عدايالة اليالاا نال رعيالب   ولعالذاب اهلل أشالد 
 وأقسن من عذا ال شنيه ال مثيلي . 

 (7 ) 

 )) زنيم ((

  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ىې  ې  ې     ۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې چ قا(  عالن           

 .     ]13 – 10القل      [ چ    وئ
يمالة      يمالة والز  الزيي    زيميا العيز مالن األذن .... والزيمالة اللحمالة الم دليالة فالي الحلالق والزَّ

يمالةي   شاليء يقطالو مالن أذن النعيالر في الرك معلقالان   1 شيء واحد .... والالزيي  الالدَّلي    2 . والزَّ
 .   3  فص( وزيم( الشاة والنعير َزي مان يعل(ي لها زيمة . أي   قطو نال

  ّ  5 والزيي    الملصق نالقو  ولاليا معهال  ّو ماليه   4 والزيي    الذي له زيم ان في حلقه 
 .   6 يح اج اليه فكأيه فيه  زيمة 
لمالالة  لمالالة   الَهيالالةي الم دليالالةي مالالن ليالالق   7 والزيمالالة   ل الالة فالالي الزَّ المالالالزة ولهالالا ؛ لالالذا قالالالوا   الزه

 .    8 زلم ان 
ّن في يسنه مضافان الن قو  ليا ميه  فهالو َدلهالي . ثال  ملصالق.        ذا كان الري( مدخو وا 

وميسيد . ث  مزلهو   ث  زيي 
  9  . 

  عو الري( الذي يعرف نالشرِّ كما  عالرف     وئ  ەئ  ەئ  ائومعين زيي  في قوله  عالن          
   .   10 الشاة نزيم ها 

                                                 

 .   275/  12  لسان العرب    157/  13   هذيب الل ة    375/  7    العين   1 
 .  1945/  5    الصحاح   2 
 -عال 1403عال    لال  الك ب   515للي نن يعفر نن للي السعدي   انن القطاع    (      ك اب األفعا(3 

1983    2  /94  . 
 .   568/  1  لسان العرب    268/  14     هذيب الل ة   4 
 .   828/  2    يمهرة الل ة   5 
 .  1119/  1  القاموا المحيط    277/  12    لسان العرب   6 
 .  146/  1    معي  ديوان األدب   7 
 .   30/  3    مقاييا الل ة   8 
 .   251    فقه الل ة وسر العرنية   9 
 .   323/  5  ف م القدير    483/  3  نحر العلو     206/  5معايي القرلن والرانه       10 
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وقالالالد ذكالالالر سالالالنحايه و عالالالالن ليالالالوب الوليالالالد نالالالن م يالالالرة  ذ وصالالالفه نالالالالحلف   والمهايالالالة         
  ثال  قالا(   1 وال يب للياا   والمشي ناليما     والنخ(   وال ل  واّثال    واليفالاء   والالدلوة

فالالالالالحق نالالالاله لالالالالاران ّ يفارقالالالاله فالالالالي الالالالالدييا  ] 16القلالالالال     [  چٱ  ٻ        ٻ          چ سالالالالنحايه   
 .  واآلخرة 
واو العطالف    –سالنحايه و عالالن  –وعذه األوصاف ال سعة الشييعة لال  يالدخ( نييهمالا       

 ليد( ان عذه الخصا ( والرذا ( م فقة في الشيالة والقنم . 
والالالزيي    صالالفة مشالالنهة وزيالاله فعيالال( نمعيالالن فالالال(   أي   لالالالق نالالالقو  كزيمالالة الشالالاة         

 .    2 الزيمة من نين أخوا ها  وكان عذا الري( مشهوران كشهرة الشاة ذا(
  ەئ  ائ  ائ  ى   ىۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   چ وقولالالاله  عالالالالن         

   مقا  عياء وذ  ييقرب من مقالا  الوليالد   وفياله نيالان م هالره 13 – 10 القل      چ    وئ  ەئ
 الخاريي ليعرفه الياا ولييزيروا لن   ناله . 

نالالالن الم يالالالرة كالالالالَعيز ذا( الالالالزيم ين مشالالالهور كشالالالهرة العيالالالز ال الالالي  خ لالالالف لالالالن  فالوليالالالد      
اخوا ها ؛ ألنه الزيمة ّ  كون في ك( أيواع المعزى   وكأيهالا ليالب خلقالي . فهالو الزا الد فالي 

 .    3 القو  وليا ميه   شنيهان نالزيم ين من الشاة 
لكريهة   والقصالد مالن عالذه وفي اآليا( الكريمة عياء وذ  و  الزيي   خا مة عذه الصفا( ا 

الصالالفة األخيالالرة  الالديي مسالال وى عالالذا الل الالي  الفالالاحش ونعالالده لالالن الصالالفا( اآلدميالالة لل حالالذير ميالاله 
واّن عاد ليه   فالوليد له زيمة صفة  اعرة  و ولد اهلل سنحايه نأن ييعال( لاله سالمة  الاعرة 

 .   4 أخرى في أيفه وفعالن يع( له عذه السمة فقا ( يو  ندر   فخط  أيفه نالسيف 
 
 
 

                                                 

 .   322/  4  زاد المسير    336/  4    الوسيط في  فسير القرلن المييد   1 
 .119ويي ر الفا  الحيوان والينا( في القران الكري  دراسة دّلية .ص    193/  8     فسير انن كثير   2 
 .  215  المفردا( في لريب القرلن    441/  1    ميم( الل ة   3 
  اللناب في للو  الك اب    322/  4  زاد المسير    541 – 540/  23    يامو النيان ألحكا  القرلن   4 

19  /284   . 
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 (8 ) 

 )) الخرطوم ((

   ] 16القل     [  چٱ  ٻ        ٻ          چ قا(  عالن         
طالال  والخرطالالو   1 الخرطالالو    األيالالف  و"الخرطالالو  للفيالال( وعالالو   2 ويقالالا( لالاله مالالن السِّالالناع   الخ 

وقيالال(   الخرطالالو  ّ يسالال عم( اّ فالالي الفيالال(   4 وقيالال(   أن الخرطالالو  عالالو أيالالف النعيالالر  3" أيفالاله
  وقالالالد يسالالال عم( لإليسالالالان   6   و"للنعوضالالالة خرطالالالو   ّ أنه خرطومهالالالا ميالالالوهف"   5 والخيزيالالالر

  فسالالمي   7    اسالال عارةٱ  ٻ        ٻ           لل حقيالالر وال رذيالال( ؛ لالالذا قالالالوا   فالالي قولالاله  عالالالن     
   وفيه لاية اإلذّ( واإلعاية .  8 أيفه خرطومان اس قناحان له 

  قا الال( فالالي   9   عالالو الوليالالد نالالن م يالالرةٱ  ٻ        ٻ         عالالالن     والمقصالالود فالالي قولالاله       
يو  ندر   فخط  نالسيف في الق ا(   لينين سالنحايه أمالره نيايالان واضالحان ح الن يعرفوياله   فالال 

                                                 

نو عال( الحسن أ  ال لخيص في معرفة اسماء اّشياء  66/  2  معي  ديوان األدب    333/  4    العين   1 
عال     حقيق   لزة حسن   دار الطالا للدراسا( وال ريمة   دمشق 395نن لند اهلل نن سه(   العسكري    ( 

  1966   49   . 
عال     حقيق   صنم 291فصيم ثعلب   أنو العناا أحمد نن يحين    (    228    الفرق   السيس ايي   2 

/  1  الفرق   ثان(    116/  7   هذيب الل ة    322   1985 -عال 1406ال ميمي   دار شهاب   اليزا ر   
91. 
 .   173/  12  لسان العرب    279    المفردا( في لريب القرلن   3 
 .  55  الفرق   انن فارا    48    الفرق   قطرب   4 
النقاء الكفوي    (  الكليا( معي  في المصطلحا( والفروق الل وية   أيوب نن موسن الحسييي   أنو    5 

 .  228/  1  عال     حقيق   لديان درويش ومحمد المصري   موسسة الرسالة   نيرو(   د.(1094
 .   103/  2    الحيوان   6 
الصاحني في فقه الل ة العرنية ومسا لها وسين العرب في كالمها   أنو الحسين      الصاحني في فقه الل ة7 

     1997 -عال 1418عال    يشر محمد للي نيضون   395قزوييي   انن فاا    ( أحمد نن فارا نن زكريا ال
عال  911المزعر في للو  الل ة وايوالها   لند الرحمن نن أني نكر   يال( الدين السيوطي    (    المزعر  150

 .   282/  1     1998 -عال 1418   حقيق   فواد للي ميصور   دار الك ب العلمية   نيرو(   
 .   279    المفردا( في لريب القرلن   8 
 .   607/  30  مفا يم ال يب   405     فسير مقا (   9 
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. وقالالد وسالال  ميسالال  سالالوء   يريالالد ايالاله   1 يخفالالن للالاليه    كمالالا ّ  خفالالن السالالمة للالالن الخرطالالو 
يما ذكر الخرطالو  عيالا للالن   2 يه السمة ّ يعفو أثرعا ألصق نه لاران ّ يفارقه   كما أ . وا 

سني( اّس خفاف نه ؛ ألن ال عنير لالن ألضالاء اليالاا ناألسالماء الموضالولة   ألشالناه  لالك 
  كمالالا يعنالالر لالالن أريالال( اليالالاا نالالاأل الف قالالا(   3 األلضالالاء مالالن الحيوايالالا( يكالالون اسالال خفافان 

    4 الشالر 
َف أيع            رعا          لن َمِلٍك أ الفيهي ل   شقَّق سأميعها أو َسو   (ي أم 

      5 وكما يعنر لن شفاه الياا نالمشافر قا( الشالر       
 فلو كي( ضنيهان َلرفَ( قران ي         ولكَن زيييان ل ي  المشاِفر             

و الل الالالة   ميالالالاز مرسالالال( ؛ ألنه الخرطالالالو  فالالالي أصالالال( وضالالالٱ  ٻ        ٻ          وقولالالاله  عالالالالن   
 خاص نالسهناع . 

والعدو( لن األيف الالن الخرطالو  فياله ملحال  ال حقيالر والهنالوط نذدميالة ذلالك المف الون اليالافي 
 .    6 الل ي  الن دويية النها   والدهواب 

ومالالالن طنيعالالالة العالالالرب ايهالالال  يضالالالعون وسالالالمان خاصالالالان لحيوايالالالا ه  يح ف الالالون نالالاله لسالالاليوا( لالالالدهة   
 ويف خرون نه . 

ة ييعالالرف نأيالاله لنالالديا   وأيالاله ّ ي يالالي ليالاله مالالاله وولالالده ميهالالا شالالي ان   والمعيالالن سالاليعامله معاملالال
 .   7 فالرس   مثي(   نعه كياية لن ال مكن ميه وا هاره ليزه 

ّو يكالالاد يطلالالق لفالال    الخرطالالو     ّ للالالن األيالالف الفالالاحش المالالوحش مثالال( الخيزيالالر والكلالالب 
اق واّخ صالالالالاص والفيالالالال( والنعوضالالالالة   وسالالالاللب سالالالالنحايه و عالالالالالن لالالالالن الوليالالالالد ح الالالالن اّسالالالال حق

                                                 

 18  اليامو ألحكا  القرلن   322/  4  زاد المسير    541 – 540/  23    يامو النيان ألحكا  القرلن   1 
 .   284/  19  اللناب في للو  الك اب    237/ 
 .606/  30  مفا يم ال يب   336/  4  الوسيط في  فسير القرلن المييد    482/  3    نحر العلو    2 
 .   240/  10  النحر المحيط    607 – 606/  30    مفا يم ال يب   3 
   10/12م زو الن األلشن ول  ييده في ديوايه   وفي المحك   159    الني( في النديو في يقد الشعر   4 

   ييده في ديوايه .م زو الن األخط( ل
 ميسوب الن الفرزدق ول  أيده في ديوايه. 46/  8وفي المحك     1312/  3الني( في يمهرة الل ة      5 
 .   61/  2    ال فسير النيايي للقرلن الكري    6 
 .   77/  29    ال حرير وال يوير   7 
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نالخرطو    اذا ل  ييضف  الخرطالو   الياله   كأياله لال  يسال حق ان ييعال( لاله خرطومالان كسالا ر 
 الحيوايا( لعد  المناّة نه ؛ أليهه شر الدهواب . 

ولفالال    الخرطالالالو    فالالالي اآليالالة الكريمالالالة سالالالماله يشالالالنه اإلدراك المر الالي فا خالالالذ نعالالالدان مكاييالالالان   
وقالالالا  نيقالالال( المشالالالالر فالالالي صالالالي ة م الالالايرة لالسالالال عما( واخ الالالزن معالالالايي كثيالالالرة مياسالالالنة للمقالالالا  

 المعهود . 
و الخرطالالالالو   مالالالالن األلفالالالالا  الدالالالالالة للالالالالن الحيالالالالوان   وكالالالالان الوسالالالال  مالالالالن طنيعالالالالة العالالالالرب فالالالالي 
الحيوايا( المملوكة   ّو يكون الوس  في األيالف  ّ أن الوليالد نالن الم يالرة كالان وسالمه للالن 

ايالالا( ليالالر المملوكالالة . واأليالالف موضالالو أيفالاله نعالالدما أسالال عير لالاله عالالذا اللفالال  الالالدها( للالالن الحيو 
ال الالزاز العرنالالي ؛ لالالذلك يعلالالوه مكالالان العالالز والحميالالة واشالال قوا ميالاله األيفالالة . فعنهالالر نالوسالال  للالالن 

 . 1 الخرطو  لن لاية اإلذّ( اس خفافان نه واس هاية 
 

 الخاتمــة

ما  وص( يويز فيما يأ ي أع   –نحمد اهلل وميه  –نعد اّي هاء من عذه الرحلة العلمية       
  -اليه النحن   مو  ييب ذكر يز يا( المسا ( ؛ أليها مذكورة في النحن  

اس ثمر القرلن الكري  األلفا  الدالة للن الحيوان لي هر  ديي مس وى الكافرين  لن دويية  -1
 الحيوان لنر ال لميم ّ ال صريم . 

ما يقا( لها   ن( ضرب اهلل المث( للكافر وشنهه نالنهيمة ال ي  سمو الصو( ّو  دري  -2
نعخ الحيوايا( المملوكة يحف  النصمة الصو ية للرالي ويس ييب له في الزير أو الدلاء 

 نه ولكن الكافرين  يردوا من الصفة الحيوايية ايضان ؛ لذا ع  شر الدهواب . 

 نين أنه ألما( الكافرين سيضيو ح مان ؛ أليها كاي( في لير  يمان فألماله   كنر  -3
فاخ نطن الدانة ولكن ّ قيمة لهذا اّي فاخ ؛ أليهه يا و لن داء   فيذعب ألماله  و ي فخ كاي 

 عناءن ميثوران كيفوق الدهانة . 

نين النحن أنه الشيطان يس ولي للن اإليسان  ذا ان عد لن ميهو اهلل ويملكه كما يملك  -4
 الفارا فرسه نليامه فيكون  انعان مسلوب اإلرادة كاأليعا  .
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أحوا( الكافرين يو  القيامة وأيه  يزيرون زير الكالب ليد( للن  ديي نين النحن  -5
مس وى الكافرين وعنوط األسا اّيسايية ليدع    فيمكثون في اليار أذّء صالرين حقيرين 

 . 

 نين أنه القرلن ييهي لن األخالق السي ة الذميمة ال ي   هر نين أفراد المي مو المسل   -6
ا ي لنر اس يطاق اللف  نما فيه ؛ إل هار المعايي األخالقية في مث( الِكنر نال مثي( الكي

 صور حسية مو اّك فاء ناللمحة الدهالة . 

 نين أنَّ القرلن يصور حا( الكافرين يو  القيامة ناس خدا  ال شنيه ال مثيلي المس مد من  -7
 الطنيعة الم حركة الحيوايية   ّ ي أثر ن قاد  الزمن . 

ء الكافر ناألسماء الموضولة   ألشناه  لك األلضاء من لنر القرلن لن ألضا -8
 الحيوايا( اس خفافان   وعذا العدو( فيه ملح  ال حقير والهنوط نذدمية الكافر .
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Abstract 

      The research shows the interest of Arabs in animals since 

ancient times, because it is their source of livelihood and means of 

transportation. So they talked about it, describing its bodies, its 

printing and its movements, and Islam came to give the animal great 

importance  . 

      The study revealed the meaning of the words of the animal in 

the glorious Quran such as (Yanak) and (Habetat) and (La 

ahtanikana) and (Ekhsao) and (wla tusair ) and (Hem) and (Znim) 

and (Khartoum).the work is divided into two sections: The first 

(animal in the Arab heritage) and the second revealed (the meaning 

of the words ), as well as an introduction and a conclusion in which 

the most important results. 

 


